
                  Guaçui 21 de agosto, 2019.                                                                                                                  

 “Bendize, ó minha alma, ao Senhor , 

E tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de 

seus benefícios. 

Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades; quem sara todas as  tuas enfermidades; que da 

cova redime a vida e te coroa de graça e misericórdia. (Sl. 103. 1-4)’’  

Olhando para a Palavra de Deus, meus lábios se enchem de louvor e gratidão, por tudo que  Ele 

tem  feito em minha vida.Como  diz  o salmista, eu quero cantar louvores 

ao meu Deus enquanto eu viver e contar para  o mundo seus grandes 

feitos, Ele é Deus de maravilhas.Com este sentimento de louvor e 

adoração ao Senhor,  quero expressar  minha gratidão, a minha igreja,as 

igrejas parceiras, irmãos intercessores, APMT, amigos e  irmãos que contribuíram de uma 

forma direta ou indireta, com meu tratamento de saúde,me dando toda assistência. Não me 

deixaram faltar nada, graças a Deus. Sou grata por suas vidas, pela fidelidade  de vocês ao 

Senhor no cuidado missionário, por me assistirem  no leito de enfermidade. Deus abençoa suas 

vidas e a igreja Poderosamente.  

Pela graça de Deus terminei meu tratamento, passei pelo Oasis do dia 02 a 14 de junho.Foi 

necessário ficar mais 42 dias  para finalizar o tratamento com a fisioterapeuta em Anápolis .  

Estou de alta tanto pelo Oasis, Fisioterapeuta e médicos, graças a Deus. Assim como disse 

anteriormente, Estou aguardar a reunião com APMT, quando será marcada a data do retorno ao 

campo missionário, eles já receberam todo protocolo do tratamento finalizado pelo 

Oasis,também da fisioterapeuta e do médico.  

 Enquanto estava em Anápolis tive, oportunidade de participar da escola dominical e culto na 

IPB do vale do Hérmon,  igreja da missão vida,também oportunidade de pregar na IPB de 

Campo Limpo de Goiás.Fui acolhida pelo Pb. Roberto e sua família em  Anápolis, me  

hospedaram na Missão nova Tribos onde fiquei 42 dias durante o tratamento , irmãos generosos 

e amados.Já no último final de semana a sobrinha do nosso  diácono Cleir,me recebeu 

bondosamente em sua casa, participei da formatura de seu filho em direito,e do culto a noite da 

IPB Universitária. 

. E no segundo domingo de agosto participei da 

escola dominical da IPB do Tabuazeiro. 

  Eu e o pastor Marcos Azevedo    fomos 

convidados à participar da  reunião da 

UCP, na 1ª IPB DE Vitória.As crianças escreveram uma linda cartinha 

para nós, nesta ocasião o pastor  Marcos pregou   no culto a noite , uma mensagem abençoadora, 

assim Deus tem abençoado nossas vidas. 

 



    MOTIVO DE GRATIDÃO. 

• Pela fidelidade de Deus e seu cuidado na minha vida.  

• Louvor pelos milagres que Ele me  concedeu em terminar o tratamento ,  pela cura e 

meu sobrinho, traumatismo craniano 

• Pela  minha família, igreja, APMT, amigos.  

• Por meus irmãos ,igrejas  parceiras  que tem  confiado no nosso trabalho. 

• Pelos médicos, profissionais de saúde que cuidou, com  toda assistência no 

tratamento. 

• Agradeço a Deus pelo milagre da vida. 

 

Motivo de oração 

• Orar por minha vida , saúde,  regresso ao campo missionário,direcionamento 

de Deus,para  retornar ao campo ,por sabedoria nesta nova etapa da minha 

vida. 

•  Orar por minha vida familiar, meus filhos, Anderson e  Fabiana e seus  filhos. 

• Orar pela Reunião com APMT 

• Orar Pela vida dos alunos do seminário em Bissau e pelos  pastores nacionais 

que estão no campo, Deus os fortaleça em Sua  obra . 

• .Orar por todas as igrejas parceiras e irmãos que tem contribuído com meu 

ministério orando por mim,contribuindo  financeiramente. 

Irmãos, que o Senhor nos dê firmeza, que enquanto tivermos vida possamos continuar  a 

ser instrumento dEle, com uma vida  frutífera dentro do   Seu propósito, para Sua glória. 

 Deus abençoa todos os meus intercessores, irmãos, igrejas que me acompanham  nesta                         
caminhada ministerial , contribuindo  para que a obra de Deus seja realizada. 
obrigada pelo  apoio no tratamento de saúde,por sua fidelidade ao Senhor. 

     Grata por suas orações a meu favor. 

Em suma,Deus abençoa os amados ricamente,deixo meu abraço fraternal a todos 
 

   No amor de Cristo , Miss. Lucimar 
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